ACTA COMISSIÓ GESTORA
Data: 31-05-2013
Hora: 13.00
Lloc: Biblioteca.
Components de la Comissió:
Vicent Garcerà i Juan Antonio Plaza (comissió voluntariat)
Xavi Leal i Verònica Ramírez (comissió TIC)
Anna Zaragozá, Dora Soriano i Luisa Zarcero (comissió pedagògica)
Manoli Chulvi (subcomissió de cor) Margarita Hernández (subcomissió d’anglés)
Maria Garcia, Teresa Moya i Patricia Estruch (comissió convivència)
Carolina Ramos i Mª Teresa Pérez (comissió màgics)
Vicent Moreno i Artur Hernández (comissió infraestructures)
Anna L. Gordó (equip directiu)
Montse Payà (coordinadora c. gestora i equip directiu)
Absències: Artur Hernández, Patricia Estruch i Margarita Hernàndez.
Temes tractats:
Les diferents comissions informen dels temes treballats i les actuacions dutes a terme:


Comissió de voluntariat: Amb l’objectiu de fer la valoració de la participació
dels voluntaris, volen passar-los una enquesta. També proposen que cada
tutor es reunisca amb els voluntaris que ha tingut i que avaluen com ha anat
la tasca i miren possibles propostes de millora. La comissió va proposar una
xerrada sobre economia i continuarà plantejant-ne la formació per al curs
vinent. També volen continuar donant difusió de les comunitats a altres
escoles.
 Comissió pedagògica:
BIBLIOTECA: Continuen amb la tasca de catalogació. S’intentarà dedicar-li
més temps.
COR: Estan acabant les cançons de la pel·lícula d’infantil i cantaran el dilluns
en la festa dels voluntaris. Continuaran al curs vinent i es marcaran les normes
i la planificació d’activitats des del principi, per a que qui participe tinga clares
unes pautes que hauran de ser respectades.
ANGLÉS: Continuarà el curs vinent depenent de la disponibilitat dels
voluntaris. Caldria replantejar el número d’alumnes per grup.
Es proposa que la comissió de convivència programe també activitats
esportives.
 Comissió de convivència: Es va dur a terme l’activitat de repartiment
d’abraçades al pati. La segona sessió de la tertúlia literària del llibre “Els
dimarts amb Morrie”, va haver de ser ajornada. Hi ha proposta de fer un
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taller d’emocions, però encara fa falta veure les condicions i estudiar si seria
possible dur-ho a terme.
 Comissió d’infraestructura: Ja s’han col·locat les lones que delimitaran un espai
per a cada curs. Es presenta el model de fitxa per a posar els noms dels arbres i
plantes al pati. A més, es faran itineraris, amb guia escrita, per a poder seguir i
anar observant totes les plantes. Està autoritzada una reforma a infantil que
millorarà els quarts de bany. Veurem si la fan aquest estiu.
Es demana la necessitat de fer alguna cosa al pati d’infantil per a que no hi
haja tanta pols per l’aire. També es demana llum al pati.
 Comissió de màgics: Els tallers de la Trobada de les escoles en valencià van
funcionar bé amb els torns de voluntaris. Les rosquilletes sobrants se les quedà
l’Ampa per als tallers de fi de curs. Molts d’aquestos tallers compleixen somnis.
La paradeta de venda de llepolies en la festa de fi de curs està en estudi.
 Comissió de TIC: Han contractat de manera gratuïta el correu corporatiu,
després de provar-ho i veure que és profitós tant per a mestres com per a
alumnes.
Estan desenvolupant un projecte TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i el
coneixement) que inclou tant l’estudi de les necessitats de recursos per a les
aules com diferents activitats, després d’un diagnòstic inicial. Entre aquestes
activitats estarien la formació al professorat i a les famílies, l’aula d’informàtica
tutoritzada, la creació d’una intranet, el disseny d’activitats amb tabletes per
a grups interactius, el projecte pilot de llibres electrònics amb subvenció de
Conselleria...etc
Acords de la comissió:
 Cada comissió farà la valoració del seu treball segons el model donat.
 Cal estudiar com es pot difondre més la programació de xerrades a l’escola, ja
que les dos que s’han fet enguany han estat interessantíssimes a pesar de la
poca assistència de públic.
 Per a poder atendre la demanda de altres escoles d’informació de les
comunitats d’aprenentatge, seria necessari fer dos o tres equips de persones
que pogueren desenvolupar aquesta tasca.
 Es programarà formació per a pares i mares nouvinguts i se’ls donarà
oportunitat per implicar-se com a voluntaris.
 La comissió d’infraestructura estudiarà propostes per a eliminar la pols del pati
d’infantil. De moment es regarà tots els matins.
Altres temes:
Es recorda el funcionament intern de la comunitat d’aprenentatge:
COMUNITAT D’APRENENTATGE
Funcionament intern
Una vegada la nostra escola es va constituir en Comunitat d’Aprenentatge, les
decisions internes respecte a la gestió i funcionament s’adapten a la nova forma
d’organització.
Sempre cal recordar i tenir en compte que l’òrgan màxim de l’escola és el Consell
Escolar.
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Com es deu funcionar a una Comunitat d’aprenentatge?
Segons els somnis, hi ha unes comissions de treball mixtes on hi ha representants, de
moment, de mestres i familiars de l’escola. Per als mestres, es recomana que a cada
comissió hi haja al menys un/a de cada cicle.
Cada comissió de treball mixta té un secretari/a, que és un familiar, i un/a
coordinador/a, que és un mestre.
Tots els secretaris/es i coordinadors/es més l’equip Directiu, formen la Comissió Gestora.
La comissió gestora és l’encarregada de donar el vist i plau a les propostes que es
porten des de les comissions de treball.
Al claustre i al Consell Escolar del Centre, se’ls informarà periòdicament de les actes i
acords de la comissió Gestora, i quedaran reflectits a les actes dels esmentats òrgans
de govern de l’escola.

